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I.

Általános információk

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) az eljárás megindításának, azaz az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján hatályos állapota alapján kerül lebonyolításra.
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban EKRr.) alapján elektronikus közbeszerzési rendszeren
(a továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le, az ajánlat benyújtása is kizárólag az EKRr.
rendelkezéseinek betartásával történhet, kivéve, ha az ajánlatkérő az EKRr. 3. § (1)
bekezdés e) pontját alkalmazza (az eljárást az EKR-en kívül folytatja le).
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő
pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a
gazdasági szereplők számára.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés
tilos.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a benyújtott igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás,
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a
kiegészítő
(értelmező)
tájékoztatás–kérésre
adott
ajánlatkérői
válaszok
figyelembevétele.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz
szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei
ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe
ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására
vonatkozó kérelmét.
A megajánlott és szállítandó áruknak teljes mértékben meg kell felelniük a
közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak. A részletes közbeszerzési műszaki
leírásban – egyes esetekben – esetleg gyártóra, meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú, származású dologra, folyamatra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő
bármely, a műszaki leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és
minőségileg teljes mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és
tartósságában teljesen azonos, más gyártású termék szállítását is elfogadja akkor is, ha
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a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került
feltüntetésre.
Ajánlatkérő a műszaki paraméterek meghatározásakor minimális feltételeket
fogalmazott meg, az előírtnak megfelelő, vagy annál magasabb műszaki
paraméterekkel rendelkező áru ajánlható.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattevők a dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás
keretében lehet felhasználni.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben, az ajánlatot ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint az eljárás
lezárulásától számított öt évig meg kell őriznie.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot)
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos
felhatalmazást kaptak. Szervezet nevében történő aláírás esetén annak meg kell felelni
az aláírási címpéldányban / aláírás mintában foglalt alaki követelményeknek. A
személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat
bizonyító iratot.
1.

Az ajánlat nyelve
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. Minden nem magyar nyelven
benyújtott dokumentum esetében ahhoz magyar fordítást is csatolni kell. Ajánlatkérő az
ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja. Az ajánlattevő köteles az
ajánlatban található fordítások tartalmi megfelelőségéről, az ennek vonatkozásában
vállalt felelősségéről nyilatkozni.

2.

Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az
ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet
részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetként
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a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági
Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti
Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő
hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.
Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan
személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt.
28. § (4) bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt
vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére rendelkezésre
bocsátott adatok körét meghaladó információt.
Az ajánlattevő az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem
biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás
kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő
bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az
esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi
helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a
gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.
3.

A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja.
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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös
ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
4.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon
nem tehető felelőssé.
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen
nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a
helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével
összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.

5.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás
tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott
rendelkezések irányadók. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidők
magyar idő szerint értendők.

6.

Definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész
vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak
a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a
hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),
illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta
tartalmazza.
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében
készített másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel
tanúsítja;
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közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az
eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás,
ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan
költségvetés;
meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek
közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő
részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a
befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel
azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják
szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a
felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét
megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;
szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat;
7.

Anyagi fedezet, szerződéskötési jogosultság
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan
megfelelő (feltételes) anyagi fedezettel rendelkezik.

8.

Üzleti titok
Az ajánlattevő üzleti titkot az EKR erre szolgáló funkciójának alkalmazásával helyezhet
el.
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításában, valamint a
Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44.
§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9.

Alkalmazandó jogszabályok
A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
 az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban EKRr.)
 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
 a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

10. Az EKR által alkalmazott terjedelmi korlát miatt az ajánlattételi felhívásban
meg nem jeleníthető információk
Az I.1) ponthoz
Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívül
történő lefolytatása) esetén:
 a közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ptsys.hu/kozbeszerzesidokumentumok.html
 további információ (kiegészítő tájékoztatás) a következő címen szerezhető be:
ProTender System Kft., 1631 Budapest, Pf. 91.
Pap László ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
e-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
telefon: +36 303217150
fax: +36 14086900
 az ajánlat benyújtandó:
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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
ügyvezető titkársága (VI. emelet)
e-mail: czervane@vasuteu.hu, titkarsag@vasuteu.hu, pap.laszlo@ptsys.hu
telefon: +36 18810191, +36 18810198
fax: +36 18810192
Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 - 14:00
óra között, pénteken 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján
8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Az ajánlatok benyújtása
alkalmával ajánlattevők az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe.
Az ajánlatok benyújtása postai vagy futárszolgálati kézbesítés útján is lehetséges. Az
ebből eredő kockázatokat (különösen az ajánlat késedelmes benyújtásának kockázatát)
az ajánlattevő köteles viselni!
Az V.2) További információk ponthoz
1.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás mintáját egyszerű
másolatban. A 2006. évi V. törvény 9. § szerint az ajánlatkérő az ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát csak abban az esetben fogadja el, ha arról
megállapítható, hogy cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során készült, a
cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ez az ügyvéd készítette vagy
szerkesztette és jegyezte ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy
változásbejegyzési kérelem mellékletét képezte. Az ajánlat részeként meghatalmazást
szükséges benyújtani abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem
a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a
meghatalmazott(ak) aláírását. Az EKRr. 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. §
(8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az EKRr. 13. §ának (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.
35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak
ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
2.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
meghatározott lehetőséggel.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött
együttműködési megállapodást, amelynek tartalmaznia kell az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, és amelyet a közös ajánlattevők
mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
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5.) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ártáblázat és
műszaki táblázat kitöltött formáját.
6.) Az ajánlatban szereplő minden adatot – azaz az alkalmasság körében bekért
dokumentumokban megadott értékeket – forintban (HUF) is meg kell adni az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a felhívás megküldésének napján
közzétett devizaárfolyamok (http://www.mnb.hu/arfolyamok) képezik. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az
adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a
felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon
(http://www.mnb.hu/arfolyamok) számított euró ellenérték képezi. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet arra, hogy az ajánlati árak kizárólag EUR-ban adhatóak meg. Egyéb
devizanemben megadott árak esetén az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja.
7.) A megajánlott árak (a bruttó ár az általános forgalmi adó esetleges változásából
adódó, azzal megegyező mértékű módosulásának kivételével) a szerződés teljes
időtartama alatt rögzítettek, nem módosíthatók.
8.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az
ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1)
bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő által előírt fájl formátum, amelyet használva
kell az ajánlatokat benyújtani:
• a teljes ajánlat esetében jelszó nélkül olvasható és nem szerkeszthető .pdf
• az ártáblázat esetében szerkeszthető .xls vagy .xlsx
Az ajánlatokat 1 eredeti elektronikus példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő kéri az
ajánlattevőt, hogy az ajánlatát minél kevesebb .pdf fájlban, azokat 1 db tömörített
fájlba csomagolva nyújtsa be.
Az ártáblázatot be kell nyújtani szerkeszthető elektronikus (.xls vagy .xlsx)
formátumban is.
9.) Ha bármely, az ajánlatban benyújtott okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar
nyelven kerül kiállításra, akkor az ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat magyar
fordításának a csatolására is. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által készített egyszerű
(felelős) fordítást is elfogadja. Az ajánlattevőnek – amennyiben idegen nyelvű
dokumentumot és annak fordítását nyújtja be az ajánlatban – az ajánlat részeként
nyilatkoznia szükséges a benyújtott fordítások és az eredeti idegen nyelvű
dokumentumok tartalmának egyezőségéről, az ennek vonatkozásában vállalt
felelősségéről.
10.) Az ajánlattevő az ajánlatában, annak hiánypótlásában, az ahhoz kapcsolódó
felvilágosításban, továbbá indokolásában üzleti titkot a Kbt. 44. § rendelkezéseinek
megfelelően, az EKR megfelelő funkciójának alkalmazásával helyezhet el.
11.) A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
A felvilágosítást nyújtó szervezetek:
környezetvédelmi kérdések esetében:
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Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.,
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
szociális kérdések esetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
munkajogi kérdések esetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/elerhetosegek
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat megfelel
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő.
12.) A felhívásban Kbt. rövidítés alatt ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvényt, annak jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos
állapotát érti.
13.) Az ajánlatban nyilatkozni kell az eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére
bocsátott adatok bizalmas kezeléséről (titoktartási nyilatkozat).
14.) A megajánlott ellenszolgáltatásnak a szerződésben rögzített feladatok
megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati
áron felül költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el.
15.) Amennyiben az ajánlattevő jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak
felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és
referencia munkák listája) becsatolása mellett köteles külön nyilatkozatban ismertetni a
referencia munkát – az előírtak szerint – egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt
referencia munkát az ajánlat (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely
oldala tartalmazza.
16.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
17.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69-72. § és 89. § szerint végzi. Ajánlatkérő
a Kbt. 71. § szerinti teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget, a Kbt. 71. § (6)
bekezdés 2. mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás elrendelését.
18.) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban
való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
19.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
20.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei az
irányadók.
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II. Az eljárás folyamata
1.

Az ajánlattételi határidő módosítása, a felhívás és a dokumentáció
módosítása, visszavonása
Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek
hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési
dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre
vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő lejártáig,
egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőket.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé
tenni.
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt.
56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben
[Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt
információk vagy a változtatás jelentőségével. A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjától
eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi
határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt
kell feladni, annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző
legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok
módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
Az EKRr. 16. § (2)-(3) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi határidőt
meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a
határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés
megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak
feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara
[22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése
nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi
határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás
esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő
munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.
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Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi
határidő lejártáig vonhatja vissza. Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben
közzétették, a Kbt. 53. § (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a visszavonásról
hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket,
akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló eljárásokban
az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.
2.

A kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban az EKR alkalmazásával írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. A kiegészítő tájékoztatást a
kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta
előtt 3 nappal kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező
megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a válaszadási határidőben megadni, vagy a
kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a
Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlatkérő hozzáférhetővé teszi
az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg,
hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az
ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

3.

Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell
tekinteni.
Az EKRr. 18. § értelmében a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások
tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

4.

Ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától
kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi felhívásban szerepel.
Minden, az ajánlattételi felhívásban megadott időtartamnál rövidebb ideig érvényes
ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott
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időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60
napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik,
úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát
figyelmen kívül kell hagyni.
A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
számított 30 - építési beruházás esetén 60 - nappal meghosszabbodik.
5.

Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

6.

Az ajánlatok felbontása
Az EKRr. 15. § (2)-(7) bekezdéseiben foglaltak értelmében az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Részben elektronikusan benyújtott ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint
az EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles az ajánlat EKR-en kívül
beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a megfelelő ajánlathoz társítani és azt
dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv
készítésével és annak az EKR-be az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az
ajánlatkérőnek dokumentálnia.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által
generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az
EKR-ben rögzítette.

7.

A bírálat folyamata
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
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Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során
az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az ajánlattevő nyilatkozatát elfogadni,
valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség
szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az
ajánlattevő nyilatkozatával egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69.
§ (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. A megfelelőnek talált
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást,
illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat
(ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az ajánlattevő nyilatkozatának
tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen
kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a
Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró
döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt.
69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az
alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata alapján az
ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén
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az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi
nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások
közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy
gazdasági szereplőtől információt kérni.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az
ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban
végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő
nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az
ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának
lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
8.

Hiánypótlás, felvilágosítás kérése, számítási hiba javítása
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást
kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére
megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó
hiányokat.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban
szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó
dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,
amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban
tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a
Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő
kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség
esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
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Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a Kbt.
71. § (2) bekezdése szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő
nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb
hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban
feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során
már nem pótolható.
Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint és csak
olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén
az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható,
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat
vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás
megadása Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását
nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A
számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan
értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
18. oldal / összesen 122 oldal

ProTender System Kft.
Web: www.ptsys.hu
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Székhely: 1165 Budapest, Mészáros József u. 4. I./9.
Telefon: +36-30/321-7150 / Fax: +36-1/408-6900
Postacím: 1631 Budapest, Pf. 91.
Adószám: 23083051-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-952116

b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára
megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az
ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják
megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért
tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. §
(4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az
ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az
adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást
kérhet az ajánlattevőtől.
Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott
ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja
érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az
ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami
támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő
köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot.
A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra
az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt
kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az
ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott
kötelezettségvállalás teljesíthető.
9.

Az ajánlat érvénytelensége
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
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e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem
megfelelő.
A Kbt. 73. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul
alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb
munkabérről.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb
összegben bocsátotta rendelkezésre;
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan
összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]
10. Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
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Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és
az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás
lefolytatásának
szándékától,
az
ajánlatkérő
azonban
nem
nyilváníthatja
eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés
megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége
helyreállítható.
Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő
ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal
érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
rögzítette és megindokolta, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll
érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében
eredménytelenné nyilváníthatja.
11. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról,
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról. az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon
belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, az EKR
rendszerben történő megküldéssel, illetve az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának
alkalmazása (az eljárás EKR-en kívül történő lefolytatása) esetén telefaxon vagy
elektronikus úton történő megküldéssel teljesíti.
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést
orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre
vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő
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legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles
egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.
12. A szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti
időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető
meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor
és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés
eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdése szerinti
esetekben.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a
szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.
§ (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési
kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa
előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem
lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy
felmondásnak lenne helye.
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III. Eltérő szabályok az EKR-en kívül lefolytatott eljárás
esetében
Az alábbi szabályokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az eljárás
valamely szakasza, eljárási cselekménye vonatkozásában az EKRr. 3. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti körülmény áll fenn, azaz az EKR üzemeltetője
által - a honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy
egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási
rendeleteinek megfelelő eljárást.
Kiegészítő tájékoztatás
A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlatkérő hozzáférhetővé teszi a www.ptsys.hu
weboldalon vagy megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely az eljárás
iránti érdeklődését jelezte.
Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell
tekinteni.
Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A személyesen
benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában
írásban visszaigazolja. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos
kockázatot az ajánlattevő viseli. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges
kézbesítése minősül.
Az ajánlatoknak legkésőbb az ajánlattételi felhívás IV.3.2) pontjában
meghatározott ajánlattételi határidőig meg kell érkezniük az alábbi címre:
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109., VI. emelet
(ügyvezető titkársága)
Az ajánlatok benyújtása munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-14:00 óra között,
pénteken 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 óra és
az ajánlattételi határidő lejárta között, a felhívás I.1) pontjában meghatározott
helyszínen személyesen, továbbá postai vagy futárszolgálati kézbesítés útján
lehetséges. Az ajánlatok benyújtása alkalmával az ajánlattevők az ajánlatok átadásához
szükséges időtartamot is vegyék figyelembe. A postai vagy futárszolgálati kézbesítés
esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati küldemények
elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő köteles
viselni.
Az ajánlatok felbontása
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Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kezdi meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját az
MR1 Kossuth Rádió vagy a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése
szerint állapítja meg.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatok
ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt
napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat
benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az
elkésett - ajánlattevőnek megküldeni.
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IV. Segédlet az ajánlat összeállításához
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok becsatolásával
kell ajánlatát benyújtania. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja
maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja
be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az előbbiekben felsorolt
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás
keretében nem korrigálja.
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az EKR-ben vagy
jelen dokumentáció az Iratminták fejezetében található vonatkozó iratmintát javasolt
(az EKR iratmintái esetében kötelező) felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlatban
benyújtani. A dokumentációban található iratminta helyett annak tartalmilag
mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más
okirat is benyújtható.
Az ajánlatkérőnek és a lebonyolítónak nem áll módjában az EKR
használatával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. Az EKR használatával
kapcsolatos információk az EKR-be történő regisztráció és belépés után az
oldal alján található „Támogatás” menüponton keresztül elérhető, az
ajánlattevő részére összeállított Felhasználó kézikönyvben találhatók.
Kérjük, hogy minden további kérdésükkel az EKR üzemeltetőjéhez
forduljanak az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Ügyfélszolgálati e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfő – péntek, és egyéb
munkanapokon 8:00-16:00)
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
1.

Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés
vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
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ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése
az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott
közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé
vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam
végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra
és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának
megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek
mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis
adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a
kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra,
az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
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egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági –
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben
meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem
régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági
Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2)
bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta
fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált
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közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős
bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és
ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős –
90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben
jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,
vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet
az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági
szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének különkülön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. §
(1) bekezdése alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró
okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során
benyújtani.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt.
69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az
igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el
vagy felvilágosítást kér.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (2)
bekezdését.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §, 10. § és 1216. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
2.

Az alkalmasság igazolása
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének különkülön) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be kell nyújtani az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő nem kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,
az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
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Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat
elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség
szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha
a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az
esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
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Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a Rendelet 30. §-ban és a 39.
§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni
 a Rendelet 19. § (1) bekezdésben
 a Rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
3.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat, opció (vételi jog)
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során nem jogosult részajánlatot benyújtani.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem
nyújthat be.
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a
műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.

4.

Az értékelési szempontok
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány szempontja szerint értékeli.
1. nettó ajánlati összár (EUR, előny a kisebb), súlyszám: 64
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni a szerződés értelmében általa szállítani
kívánt termékek nettó összárát.
Az értéket a felolvasólapon EUR mértékegységben kell megadni.
A megajánlást részletező ártáblázat benyújtásával kell alátámasztani.
2. programozható nyomógombok száma a kezelőpulton (db, előny a több),
súlyszám: 1
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék hány db programozható nyomógombbal rendelkezik a
kezelőpulton.
Az értéket a felolvasólapon db mértékegységben, egész számmal kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
3. a minimálisan előírtnál nagyobb maximális vizsgálati mélység (monitoron
kijelzett érték, rendszer adat, a minimum feletti többlet, cm, min. 30 cm,
előny a több), súlyszám: 3
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Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék maximális vizsgálati mélysége mennyivel haladja meg a
minimálisan előírt 30 cm-t. A felolvasólapon csak a 30 cm-t meghaladó értéket kell
feltüntetni. Amennyiben a megajánlott termék maximális vizsgálati mélysége pontosan
30 cm, a felolvasólapon 0 értéket kell feltüntetni. Amennyiben a megajánlott értékek
közül a legkedvezőbb 0 lenne, abban az esetben az ajánlatkérő – a pontszámítási
képlet alkalmazhatósága érdekében az értéket 0,01-ként veszi figyelembe.
Az értéket a felolvasólapon cm mértékegységben kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
4. nyers adat (raw data) kezelése (igen / nem, előny a megléte), súlyszám: 1
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék alkalmas-e nyers adat (raw data) kezelésére. Amennyiben
alkalmas, akkor az „igen” választ kell feltüntetni. Amennyiben nem alkalmas, akkor a
„nem” választ kell feltüntetni. Az EKR alkalmazása esetén a felolvasólapon a
jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik az ajánlattevő arról, hogy a szerződés
értelmében általa szállítani kívánt termék rendelkezik az előírt funkcióval, ami az „igen”
válasznak felel meg. Ha az ajánlattevő a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem”
válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
5. a rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik (igen / nem, előny a
megléte), súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék esetében a rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik-e.
Amennyiben igen, akkor az „igen” választ kell feltüntetni. Amennyiben nem, akkor a
„nem” választ kell feltüntetni. Az EKR alkalmazása esetén a felolvasólapon a
jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik az ajánlattevő arról, hogy a szerződés
értelmében általa szállítani kívánt termék rendelkezik az előírt funkcióval, ami az „igen”
válasznak felel meg. Ha az ajánlattevő a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem”
válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
6. a maximálisan előírtnál rövidebb bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt
állapotból (a csökkentés mértéke a maximumhoz képest, mp, max. 120 mp,
előny a nagyobb mértékű csökkentés), súlyszám: 1
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék bekapcsolási ideje teljesen kikapcsolt állapotból mennyivel
rövidebb, mint a maximálisan megengedett 120 mp. A felolvasólapon csak a 120 mphez viszonyított csökkentés mértékét (abszolút értékét, azaz pl. 110 mp bekapcsolási
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idő esetén 10 mp-et) kell feltüntetni. Amennyiben a megajánlott termék bekapcsolási
ideje teljesen kikapcsolt állapotból pontosan 120 mp, a felolvasólapon 0 értéket kell
feltüntetni. Amennyiben a megajánlott értékek közül a legkedvezőbb 0 lenne, abban az
esetben az ajánlatkérő – a pontszámítási képlet alkalmazhatósága érdekében az értéket
0,01-ként veszi figyelembe.
Az értéket a felolvasólapon mp mértékegységben, egész számmal kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
7. a megajánlott készülékkel használhatók az ajánlatkérő tulajdonában lévő
PVT-375BT, PLT-1204BT és PLT-704SBT típusú transducerek (igen / nem,
előny a megléte), súlyszám: 9
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék alkalmasak-e PVT-375BT, PLT-1204BT és PLT-704SBT típusú
transducerekkel való használatra. Amennyiben alkalmasak, akkor az „igen” választ kell
feltüntetni. Amennyiben nem alkalmasak, akkor a „nem” választ kell feltüntetni. Az EKR
alkalmazása esetén a felolvasólapon a jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik az
ajánlattevő arról, hogy a szerződés értelmében általa szállítani kívánt termékek
rendelkeznek az előírt funkcióval, ami az „igen” válasznak felel meg. Ha az ajánlattevő
a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem” válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
8. kiterjesztett sávszélességű THI (igen / nem, előny a megléte), súlyszám:
5
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék rendelkezik-e kiterjesztett sávszélességű THI funkcióval.
Amennyiben igen, akkor az „igen” választ kell feltüntetni. Amennyiben nem, akkor a
„nem” választ kell feltüntetni. Az EKR alkalmazása esetén a felolvasólapon a
jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik az ajánlattevő arról, hogy a szerződés
értelmében általa szállítani kívánt termék rendelkezik az előírt funkcióval, ami az „igen”
válasznak felel meg. Ha az ajánlattevő a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem”
válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
9. vezeték nélküli kapcsolat a PACS szerverrel (igen / nem, előny a megléte),
súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék alkalmas-e vezeték nélküli kapcsolatra a PACS szerverrel.
Amennyiben igen, akkor az „igen” választ kell feltüntetni. Amennyiben nem, akkor a
„nem” választ kell feltüntetni. Az EKR alkalmazása esetén a felolvasólapon a
jelölőnégyzetben elhelyezett jellel nyilatkozik az ajánlattevő arról, hogy a szerződés
értelmében általa szállítani kívánt termék rendelkezik az előírt funkcióval, ami az „igen”
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válasznak felel meg. Ha az ajánlattevő a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem”
válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
10. a készülék automatikusan kiválasztja a presethez tartozó transducert,
attól függetlenül, hogy azt melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták (igen /
nem, előny a megléte), súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termék automatikusan kiválasztja-e a presethez tartozó transducert,
attól függetlenül, hogy azt melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták. Amennyiben igen,
akkor az „igen” választ kell feltüntetni. Amennyiben nem, akkor a „nem” választ kell
feltüntetni. Az EKR alkalmazása esetén a felolvasólapon a jelölőnégyzetben elhelyezett
jellel nyilatkozik az ajánlattevő arról, hogy a szerződés értelmében általa szállítani
kívánt termék rendelkezik az előírt funkcióval, ami az „igen” válasznak felel meg. Ha az
ajánlattevő a jelölőnégyzetet üresen hagyja, az a „nem” válasznak felel meg.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
11. konvex transducer: választható, képernyőn megjelenő képalkotó
frekvencia tartomány szélessége 2D üzemmódban (a tartomány a felső és az
alsó értékének különbsége, MHz, előny a több), súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy mekkora a szerződés értelmében
általa szállítani kívánt konvex transducer választható, képernyőn megjelenő képalkotó
frekvencia tartomány szélessége (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége)
2D üzemmódban.
Az értéket a felolvasólapon MHz mértékegységben kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
12. lineáris transducer (1): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó
frekvencia tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a
felső és az alsó értékének különbsége, MHz, előny a több), súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy mekkora a szerződés értelmében
általa szállítani kívánt lineáris (lágyrész- és érvizsgálathoz alkalmas) transducer
választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia tartomány szélessége (a
tartomány a felső és az alsó értékének különbsége) 2D (nem THI) üzemmódban.
Az értéket a felolvasólapon MHz mértékegységben kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
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13. lineáris transducer (2): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó
frekvencia tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a
felső és az alsó értékének különbsége, MHz, előny a több), súlyszám: 2
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy mekkora a szerződés értelmében
általa szállítani kívánt lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas)
transducer választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia tartomány
szélessége (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége) 2D (nem THI)
üzemmódban.
Az értéket a felolvasólapon MHz mértékegységben kell megadni.
A megajánlást a megajánlott termékre vonatkozó olyan műszaki dokumentumok
benyújtásával kell alátámasztani, amelyekből a megajánlás ellenőrizhető.
14. a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás
mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a
több), súlyszám: 3
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adni, hogy a szerződés értelmében általa
szállítani kívánt termékre a minimálisan előírt 12 hónap felett további hány hónap
jótállást vállal. A felolvasólapon csak a 12 hónapot meghaladó értéket kell feltüntetni.
Amennyiben a megajánlott termékre az ajánlattevő pontosan 12 hónap jótállást vállal,
a felolvasólapon 0 értéket kell feltüntetni. Amennyiben a megajánlott értékek közül a
legkedvezőbb 0 lenne, abban az esetben az ajánlatkérő – a pontszámítási képlet
alkalmazhatósága érdekében az értéket 0,01-ként veszi figyelembe.
Az értéket a felolvasólapon hónap mértékegységben, egész számmal kell megadni.
Az ajánlatkérő a tovább 24 hónap és azt meghaladó megajánlásokra a maximális
pontszámot adja.
Ha a megajánlások között szerepel további 24 hónapot meghaladó megajánlás, az
ajánlatkérő a többi ajánlattevőre vonatkozó pontszámításnál a legkedvezőbb paraméter
értékeként akkor is a további 24 hónap megajánlást veszi figyelembe.
Az adható pontszám felső határa (maximuma): 10
Az adható pontszám alsó határa (minimuma): 0
Az értékeléshez használt képletek:
1. részszempont,
fordított arányosítás, a legalacsonyabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont
Pmin a minimálisan adható pont
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2., 3., 6., 11., 12., 13., 14. részszempont,
egyenes arányosítás, a legmagasabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont
Pmin a minimálisan adható pont
4., 5., 7., 8., 9., 10. részszempont,
pontkiosztás, amennyiben teljesíti az ajánlattevő által megajánlott termék a feltételt,
akkor a maximális pontszámot kapja, ha nem teljesíti, akkor a minimális pontszámot
kapja.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az adott részre az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Ha több érvényes ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha
a legkedvezőbb ajánlat az előbbi módszerrel nem határozható meg.
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a) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények az
EKR-ben benyújtott ajánlat esetében
Az ajánlatokat 1 eredeti elektronikus példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem
szerkeszthető .pdf formátumban), lehetőség szerint 1 fájlban (de mindenképpen
minél kevesebb fájlban), több fájl esetén a fájlokat 1 db tömörített fájlba csomagolva
kell benyújtani.
A teljes körűen kitöltött ártáblázatot szerkeszthető .xls vagy .xlsx formátumban is
be kell adni.

b) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények az
EKR-en kívül lefolytatott eljárás esetében
Az alábbi formai követelményeket csak abban az esetben kell alkalmazni, ha
az ajánlattétel vonatkozásában az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
körülmény áll fenn, azaz az EKR üzemeltetője által - a honlapján - közzétett
tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja
biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást.
Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén az ajánlatokat 1 eredeti
nyomtatott és 1 elektronikus példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem
szerkeszthető .pdf formátumban) kell benyújtani. Amennyiben az eredeti nyomtatott és
az elektronikus példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti nyomtatott példány
tartalma az irányadó. Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan
össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia.
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:
az ajánlattevő neve
PTS-203 számú közbeszerzési eljárás
EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Az ajánlattételi határidő előtt felbontani TILOS!
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem
zártnak, ha annak további roncsolása nélkül az ajánlatban foglaltak megismerhetők.
A teljes ajánlatot szkennelve CD / DVD lemezen is be kell adni (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban). A CD / DVD lemezen benyújtott
dokumentumokat azonos tartalommal nyomtatott formában is szerepeltetni kell az
ajánlatban. Amennyiben a CD / DVD lemezen és a nyomtatott formában megadott
adatok között eltérés van, vagy a benyújtott CD / DVD lemez tartalma nem olvasható,
úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat tekinti irányadónak.
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Az ártáblázatot CD / DVD lemezen is be kell adni (.xls vagy .xlsx formátumban). A CD
/ DVD lemezen benyújtott dokumentumokat azonos tartalommal nyomtatott formában
is szerepeltetni kell az ajánlatban. Amennyiben a CD / DVD lemezen és a nyomtatott
formában megadott adatok között eltérés van, vagy a benyújtott CD / DVD lemez
tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat
tekinti irányadónak.
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c) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak
alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt
vevő egyéb szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és
formai követelményeknek.
AT = ajánlattevő
AI = alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (beleértve az alvállalkozót is)
a.e. = adott esetben
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok az EKR-ben történő ajánlattétel esetén
A dokumentumokat (illetve adott esetben azok releváns részét) minden ajánlati részre tett ajánlatban külön-külön szerepeltetni kell.
dokumentum megnevezése
felolvasólap
az értékelési részszempontra tett
megajánlást alátámasztó műszaki
dokumentumok
ártáblázat
specifikációs lapok
1. Általános jellegű dokumentumok
meghatalmazás
aláírási címpéldány / aláírás minta

kinek kell
benyújtani
AT
AI

az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint
olyan műszaki dokumentumok,
amelyekből a megajánlás
ellenőrizhető
teljes körűen kitöltve
teljes körűen kitöltve

X
X
X
X
a.e.
X
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tartalmi követelmény

a.e.

az Iratminta szerint
azon cégjegyzésre jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot
aláírja, vagy annak aláírására
meghatalmazást ad
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formai követelmény
az EKR-ben kitöltve
egyszerű másolatban
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva
egyszerű másolatban
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dokumentum megnevezése

közös ajánlattevők megállapodása

nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés
alapján
2. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása
Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum
nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerint (az alvállalkozó vonatkozásában
fennálló kizáró okokról)
3. Alkalmasság igazolása
nyilatkozat az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet igénybe vételéről

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény
tartalmaznia kell az
egyetemleges
felelősségvállalásról szóló
nyilatkozatot és a
közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselő
megnevezését
az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint

a.e.

X

formai követelmény

cégszerűen aláírva
(minden közös ajánlattevő által)

az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint

az EKR-ben kitöltve

X

az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint

az EKR-ben kitöltve

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt

cégszerűen aláírva

X

az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata
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dokumentum megnevezése

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

formai követelmény

4. Egyéb dokumentumok
gyártó által kiadott termékleírás

X

titoktartási nyilatkozat
indokolás üzleti titok vonatkozásában a
Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján
nyilatkozat fordításokról
nyilatkozat folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás
vonatkozásában

X

változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése
alapján

a.e.

gyártó által kiadott műszaki
adatlap, gyártó által kiadott
egyszerű másolatban
prospektus,
a
gyártó
nyilatkozata
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

a.e.
a.e.
X

a.e.
X
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cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint

az EKR-ben kitöltve

abban az esetben, ha
cégügyben el nem bírált
változás bejegyzése van
folyamatban

egyszerű másolatban

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
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A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok az EKR-ben történő ajánlattétel esetén
kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

nyilatkozat a kizáró okokról (1)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (2)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (3)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (4)

X

az Iratminta szerint

dokumentum megnevezése

formai követelmény

1. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása

az illetékes adó- és vámhivatal igazolása
vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolás (amennyiben a gazdasági
szereplő a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel)
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró okról
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja szerinti kizáró okról
2./a Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság

X

ProTender System Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Mészáros József u. 4. I./9.
Postacím: 1631 Budapest, Pf. 91.

illetve szakmai
illetve szakmai
illetve szakmai
illetve szakmai

az ajánlati kötöttség lejártától visszaszámított
1 évnél nem régebben kiállított
egyszerű másolatban

a.e.

X

cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve

az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint
az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott űrlap szerint
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az EKR-ben kitöltve
az EKR-ben kitöltve
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dokumentum megnevezése
2./b Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság
saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója
„eredménykimutatás” része (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) a
felhívás megküldésének napját
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre;
amennyiben az előírt dokumentum a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, akkor azt az ajánlatkérő
ellenőrzi, a dokumentum benyújtása
nem szükséges
a Rendelet 19. § (2) bekezdése
alkalmazása esetén nyilatkozat a
közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről
2./c Műszaki, szakmai alkalmasság
referenciaigazolás /
referencianyilatkozat
CE tanúsítvány, illetve megfelelőségi
nyilatkozat

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

formai követelmény

a.e.

a.e.

a.e.

a.e.

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

a.e.

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat: cégszerűen aláírva
igazolás: egyszerű másolatban

a.e.

a.e.
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egyszerű másolatban

egyszerű másolatban
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Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok nem elektronikusan történő ajánlattétel esetén
Az alábbi táblázat szerint csak abban az esetben kell az ajánlattevőnek összeállítani az ajánlatát, ha az ajánlattétel
vonatkozásában az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti körülmény áll fenn, azaz az EKR üzemeltetője által - a
honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és
végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást.
dokumentum megnevezése
borítólap
tartalomjegyzék
felolvasólap
az értékelési részszempontra tett
megajánlást alátámasztó műszaki
dokumentumok
ártáblázat
specifikációs lapok
1. Általános jellegű dokumentumok
meghatalmazás

kinek kell
benyújtani
AT
AI
X
X
X
X
X
X
a.e.

aláírási címpéldány / aláírás minta

X

közös ajánlattevők megállapodása

a.e.

ProTender System Kft.
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a.e.

tartalmi követelmény
az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat
az Iratminta szerint
olyan műszaki dokumentumok,
amelyekből a megajánlás
ellenőrizhető
teljes körűen kitöltve
teljes körűen kitöltve
az Iratminta szerint
azon cégjegyzésre jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot
aláírja, vagy annak aláírására
meghatalmazást ad
tartalmaznia kell az
egyetemleges
felelősségvállalásról szóló
nyilatkozatot és a
közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselő
megnevezését
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formai követelmény

cégszerűen aláírva
egyszerű másolatban
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva
egyszerű másolatban

cégszerűen aláírva
(minden közös ajánlattevő által)
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dokumentum megnevezése
nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés
alapján
2. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása
Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum
nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerint (az alvállalkozó vonatkozásában
fennálló kizáró okokról)
3. Alkalmasság igazolása
nyilatkozat az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet igénybe vételéről

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

formai követelmény

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
eredetiben aláírva

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt

cégszerűen aláírva

az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata

a.e.

4. Egyéb dokumentumok
gyártó által kiadott termékleírás
nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
titoktartási nyilatkozat
nyilatkozat üzleti titokról

a.e.

a.e.

X
X
X

a.e.

ProTender System Kft.
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gyártó által kiadott műszaki
adatlap, gyártó által kiadott
egyszerű másolatban
prospektus,
a
gyártó
nyilatkozata
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
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dokumentum megnevezése
indokolás üzleti titok vonatkozásában a
Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján
nyilatkozat fordításokról
nyilatkozat folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás
vonatkozásában
változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

a.e.

formai követelmény
cégszerűen aláírva

a.e.

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

abban az esetben, ha
cégügyben el nem bírált
változás bejegyzése van
folyamatban

egyszerű másolatban

a.e.

nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése
alapján

X

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

CD / DVD

X

teljes ajánlat
ártáblázat

teljes ajánlat: jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf
ártáblázat: .xls vagy .xlsx
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A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok nem elektronikusan történő ajánlattétel esetén
kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

nyilatkozat a kizáró okokról (1)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (2)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (3)

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat a kizáró okokról (4)

X

az Iratminta szerint

dokumentum megnevezése

formai követelmény

1. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása

az illetékes adó- és vámhivatal igazolása
vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolás (amennyiben a gazdasági
szereplő a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel)
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró okról
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja szerinti kizáró okról
2./a Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság

cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve
cégszerűen aláírva
közjegyző vagy gazdasági,
kamara által hitelesítve

illetve szakmai
illetve szakmai
illetve szakmai
illetve szakmai

az ajánlati kötöttség lejártától visszaszámított
1 évnél nem régebben kiállított
egyszerű másolatban

a.e.

X

az Iratminta szerint

egyszerű másolatban

X

az Iratminta szerint

egyszerű másolatban

egyszerű másolatban
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dokumentum megnevezése
2./b Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság
saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója
„eredménykimutatás” része (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) a
felhívás megküldésének napját
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre;
amennyiben az előírt dokumentum a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, akkor azt az ajánlatkérő
ellenőrzi, a dokumentum benyújtása
nem szükséges
a Rendelet 19. § (2) bekezdése
alkalmazása esetén nyilatkozat a
közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről
2./c Műszaki, szakmai alkalmasság
referenciaigazolás /
referencianyilatkozat
CE tanúsítvány, illetve megfelelőségi
nyilatkozat

kinek kell
benyújtani
AT
AI

tartalmi követelmény

formai követelmény

a.e.

a.e.

a.e.

a.e.

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

a.e.

a.e.

az Iratminta szerint

nyilatkozat: cégszerűen aláírva
igazolás: egyszerű másolatban

a.e.

a.e.
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egyszerű másolatban

egyszerű másolatban
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V.

Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció)

Az ajánlattevő kizárólag új, korábban használatba nem vett és (az egyedi gyártású termékek kivételével) gyári csomagolású termékeket
ajánlat meg.
Az ajánlati árnak tartalmazni kell
 a termékek kiszállítását a teljesítési helyre;
 amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és releváns
o a termékek telepítését, üzembe helyezését;
o a termékek használatának betanítását;
o a termékek garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzését.
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1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése 1 db konvex, 1 db lineáris (lágyrész- és
érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas) vizsgáló fejjel
paraméter
a megajánlott készülék pontos típusa:
a megajánlott készülék gyártója:
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.)
EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:
a megajánlott áru származási országa (a
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013.
október 9-i 952/2013/EU parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott
származási szabályok alapján)
Előírt paraméterek
Gyári monitor képátló mérete
LCD monitor
Állítható magasságú kezelőpult
Kezelőpult alá csúsztatható alfanumerikus
billentyűzet

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

kérjük megadni
kérjük megadni
kérjük megadni

kérjük megadni

Min. 21,5”
igen
igen
igen

1

A megajánlott terméket olyan részletességgel kell meghatározni, hogy abból
 a megajánlott termék egyértelműen beazonosítható legyen;
 egyértelműen megállapítható legyen az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek való megfelelése.
Ennek érdekében a táblázatban meg kell adni a megajánlott termék
 pontos típusát (márkanevét, típusnevét, ezek hiányában a gyártó nevét);
 származási országát (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján);
 minden olyan műszaki paraméterét és jellemzőjét, amelyet az ajánlatkérő a megajánlandó termékkel kapcsolatban előírt.
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor – tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja
alapján erre vonatkozóan hiánypótlás elrendelésére nincs lehetőség – az ajánlat érvénytelen.
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paraméter

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

Érintőképernyő mérete
min. 10"
Programozható nyomógombok száma a
előny a több
kezelőpulton
Automatikus képoptimalizálás egy gomb
megnyomásával 2D és Doppler
igen
üzemmódban
Érzékenyég és az alapvonal automatikus
beállítása PW üzemmódban egy
igen
gombnyomással
A képalkotáshoz használt ultrahang
frekvencia érték numerikus megjelenítése a
igen
vizsgálat alatt
Általános adatok
Maximális vizsgálati mélység, monitoron
min. 30cm, előny
kijelzett érték, rendszer adat
a több
Nyers adat (raw data) kezelése
előny a megléte
A rendszerszoftver futtatása SSD-ről
előny a megléte
történik
Bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt
max. 120 s, előny
állapotból
a kevesebb
Radiológiai és nőgyógyászati mérési
igen
csomagok
Auto IMT mérés
igen
A készülékkel használhatók legyenek az
Ajánlatkérő rendelőintézetében lévő PVTelőny
375BT, PLT-1204BT és PLT-704SBT típusú
transducerek
Előírt üzemmódok, képminőséget javító funkciók
2D, Color, Power Doppler, PW
igen
Pulzus inverziós/subtractios THI
igen
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paraméter
Real time compound technika (pl. Sono CT,
iBeam, CrossXBeam, HI Com, Aplipure vagy
azzal egyenértékű üzemmód), adja meg az
üzemmód nevét
Adaptív zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl.
Xres, Dynamic TCE, SRI, HI Rez+ vagy
azzal egyenértékű üzemmód), adja meg az
üzemmód nevét
Trapezoid képalkotás lineáris transducerrel
Kiterjesztett sávszélességű THI: a készülék
használja fel a 2D képalkotáshoz a
felharmónikus jelek mellett a felharmónikus
jelek frekvenciatartománya alatti
frekvenciájú echó összetevőket is (pl.
HDTHI, Differential THI), adja meg az
üzemmód nevét
Továbbfejlesztési lehetőségek (az
ajánlatadás pillanatában létezőek)
Vezeték nélküli kapcsolat a PACS szerverrel
Panoráma képalkotás
2D
A kimerevített és a képmemóriából
visszajátszott képeken állítható legyen a 2D
dinamikatartomány és erősítés
PW
Szögkorrekció lehetősége élő és
kimerevített képen valamint mérés közben
és után is

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

igen

igen
igen

előny a megléte

előny a megléte
igen

igen

igen
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paraméter
A kimerevített és a képmemóriából
visszajátszott Doppler spektrumon állítható
legyen az alapvonal
Vizsgálófejek, transducerek
Aktív képalkotó transducer csatlakozók
száma
A készülékhez alkalmazható képalkotó
transducerek beállítható (monitoron
megjelenő) frekvenciatartománya
A készülék automatikusan válassza ki a
presethez tartozó transducert, attól
függetlenül, hogy azt melyik csatlakozóhoz
csatlakoztatták
Konvex transducer hasi vizsgálathoz
vizsgálófej pontos típusa
a megajánlott készülék gyártója:
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.)
EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:
a megajánlott áru származási országa (a
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013.
október 9-i 952/2013/EU parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott
származási szabályok alapján)
Látószöge
Választható, képernyőn megjelenő
képalkotó frekvencia tartomány 2D
üzemmódban. A tartomány a felső és az
alsó érték különbsége

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

igen

Min. 4db
Min. 2-18 MHz

előny a megléte

Kérjük megadni
kérjük megadni
kérjük megadni

kérjük megadni

min. 70 fok
előny a nagyobb
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paraméter

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

Választható, képernyőn megjelenő
képalkotó frekvenciáinak száma 2D
Min. 3 db
üzemmódban (adja meg a beállítható
frekvenciákat)
Lineáris transducer lágyrész- és érvizsgálathoz
vizsgálófej pontos típusa
Kérjük megadni
a megajánlott készülék gyártója:
kérjük megadni
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.)
kérjük megadni
EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:
a megajánlott áru származási országa (a
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013.
kérjük megadni
október 9-i 952/2013/EU parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott
származási szabályok alapján)
Választható, a képernyőn megjelenő
képalkotó frekvencia tartomány 2D (nem
előny a nagyobb
THI) üzemmódban. A tartomány a felső és
az alsó érték különbsége.
Választható, képernyőn megjelenő
képalkotó frekvenciáinak száma 2D (nem
Min. 3 db
THI) üzemmódban (adja meg a beállítható
frekvenciákat) Min. 3 db
Képalkotásának szélessége
35-45 mm között
PW Doppler és Color üzemmódban az
min. ±20 fok
ultrahangnyalábok döntési lehetősége
Lineáris transducer mammográfiás és ízületi
vizsgálatokra
vizsgálófej pontos típusa
Kérjük megadni
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paraméter
a megajánlott készülék gyártója:
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.)
EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:
a megajánlott áru származási országa (a
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013.
október 9-i 952/2013/EU parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott
származási szabályok alapján)
Választható, képernyőn megjelenő
képalkotó frekvencia tartomány szélessége
2D (nem THI) üzemmódban
Választható, képernyőn megjelenő
képalkotó frekvenciáinak száma 2D (nem
THI) üzemmódban (adja meg a beállítható
frekvenciákat)
PW Doppler és Color üzemmódban az
ultrahangnyalábok döntési lehetősége
Archiválás
Készülékbe gyárilag beépített digitális
archíválás HDD-n (álló- és mozgóképek
tárolása) legalább 200 GB kapacitással
Készülékbe gyárilag beépített CD/DVD író
egységés USB csatlakozó álló- és
mozgóképek archiválására
A készülék kezelőpultjáról táv vezérelhető,
digitális bemenettel rendelkező fekete-fehér
videoprinter
DICOM funkciók: Storage, Print, Worklist
(MWM), Query/Retrieve

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

kérjük megadni
kérjük megadni

kérjük megadni

előny a nagyobb

Min. 3 db
min. ±10 fok

igen
igen
igen
igen
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paraméter
Álló- és mozgóképek külső adathordozóra
történő írásakor választható legyen a
DICOM mellett JPEG ill. AVI formátum is
USB csatlakozón keresztül mobil
merevlemezre is elmenthetők képek
Egyéb feltételek
Jótállás időtartama min. 12 hónap
Magyar nyelvű kezelési utasítás megléte
CE tanúsítvány
Garancia időszakban a gyártó által előírt,
alkalmazandó tisztító és fertőtlenítőszerek

minimum
feltétel

a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből
a követelménynek való megfelelése egyértelműen
megállapítható1

igen
igen
igen,
előny a több.
max 36 hó
igen
igen
Kérjük megadni!

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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VI. Szerződéstervezet
PTS-203
EBP – UH berendezés beszerzése
Adásvételi Szerződés
amely létrejött egyrészről a
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
adószáma: 18159422-2-42
bankszámlaszáma: 10032000-00286325-00000017
cégjegyzékszáma: 01-09-919878
Képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető, mint
Vevő (továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z)
<CÉG NEVE>
<Cég címe>
adószáma:
bankszámlaszáma:
Cégjegyzékszáma:
Képviseli:
mint Eladó (továbbiakban: Eladó)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
PREAMBULUM
A Vevő (mint ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján uniós
nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le „EBP – ultrahang berendezés beszerzése”
tárgyában. Eladó (mint ajánlattevő) részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott
ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Vevő döntése szerint ezen
eljárást megnyerte.
A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződés finanszírozásának fő
forrását biztosító, az Egészséges Budapest Program keretében létrejövő
Támogatási Szerződés aláírásra kerüljön, és a szerződés fedezete az ajánlatkérő
rendelkezésére álljon. Jelen szerződés azt a napot követő 15. napon lép hatályba,
amely napon Megrendelő értesíti a Vállalkozót arról, hogy a jelen szerződés
fedezetéül szolgáló pénzügyi forrás Megrendelő rendelkezésére áll (az értesítés a
szerződés mellékletévé válik). Amennyiben jelen szerződés megkötése idején
Megrendelő a megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik, a jelen pontban
meghatározott értesítést a szerződés megkötésével egyidejűleg, írásban közli
Vállalkozó felé. Amennyiben Megrendelő megfelelő pénzügyi fedezettel megfelelő
időn belül (amely időn belül a szerződés szerinti feladatok még ésszerűen
elvégezhetők) nem rendelkezik, ezen tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak
minősülhet, amelyre tekintettel Megrendelő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés
szerinti elállási jogával.

A fentiek alapján az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeknek eleget téve Felek az
alábbi szerződést kötik:
1.

A szerződés tárgya

1.1.

A szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott
minőségű
1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang diagnosztikai készülék
1 db konvex, 1 db lineáris (lágyrész- és érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db
lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra alkalmas) vizsgáló fejjel
(a továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele
(szállítása), továbbá (amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és
releváns) telepítése, üzembe helyezése, felhasználók betanítása, garanciális ideje
alatti kötelező karbantartások elvégzése.

1.2.

Az Árunak meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki
leírásnak, valamint az Eladó által az ajánlatában benyújtott műszaki
dokumentumokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek. Az
Eladó (mint ajánlattevő) ajánlatban benyújtott felolvasólapot jelen szerződés 2.
számú melléklete tartalmazza, amellyel a szerződés eleget tesz a Kbt. 131. § (2)
bekezdésében foglaltaknak.

1.3.

(Amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és releváns) az Eladó az
eszköz(ök) használatának oktatását a Vevővel egyeztetett helyen, időben és módon
végzi. Vevő köteles az Eladót az oktatás időpontját megelőző 8 munkanappal írásban
értesíteni. A betanításhoz szükséges tananyagot az Eladó a Vevő rendelkezésére
bocsátja (lehetőség szerint elektronikusan is), Eladó a felhasználók oktatásához
ésszerűen szükséges példányban sokszorosítja legkésőbb az oktatások kezdési
időpontjára minden oktatásban résztvevő felhasználó részére.

2.

Vételár

2.1

A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg:
nettó ……,- Ft + Áfa, azaz nettó ………. forint + Áfa
Az Áfa a mindenkor érvényes mérték szerint értendő.
A tételes ártáblázatot a melléklet tartalmazza.

2.2

A számla benyújtható az eszköz leszállítását, (amennyiben az adott termék esetében
értelmezhető és releváns: telepítését, üzembe helyezését, betanítását) és átvételét
követően. Az eszköz árát jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A számlát
a 4. pont szerinti teljesítési hely nevére és címére kell kiállítani. Az Eladó a számlán
köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-203).

3.

Fizetési mód

3.1.

A Vevő az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően az általa
igazolt teljesítés alapján, átutalással, az Eladó által kiállított számla ellenében fizeti
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meg a fenti 2.1. pont szerinti vételárat az Eladó …………… banknál vezetett
…………………………………. számú számlájára a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében
foglaltak szerint a számla kiállításától számított 30 napon belül. A fizetési esedékesség
Eladó által a Vevőnek igazoltan, egyidejűleg átadott áruszámla és átvételi
elismervény dátumától kezdődik.
3.2.

Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése (az az időpont, amikor Vevő bankja
által átutalt összeg Vevő bankja által Vevő számláján terhelésre kerül) után száll át
Vevőre.

3.3.

Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat
számlázására jogosult.

4.

Teljesítési hely
a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti
Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

5.

Szállítási feltételek és határidők

5.1.

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 3 hónap
Eladó előteljesítésre csak a Vevő írásos beleegyezése alapján jogosult.

5.2.

Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért, biztosításáért az Eladó külön
díjazást nem igényelhet.

5.3.

Az Eladó az Árunak a teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell
választania, és kellő gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában.

6.

Csomagolás

6.1.

Az Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
feliratokat, illetve címkéket.

7.

Az áru átvétele, tárolása

7.1.

Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Vevő, vagy a
Vevő által kijelölt személy feladata. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni az
Eladót az átvételre jogosult személyéről.

7.2.

A Vevő az Árut a fuvarozótól bruttó súly és/vagy darabszám szerint veszi át. Az Áru,
fuvarozótól történő átvételekor a Vevő kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető
sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni a
kárigényt és erről az Eladót haladéktalanul értesíti. Ha a Vevő megítélése szerint
szükséges, a (láda) bontásra - a (láda) bontás helyének és időpontjának a
megjelölésével - rövid úton meghívja az Eladót, és a rendeltetési helyen történő
elhelyezést megelőzően az Eladó jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (láda)
bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek
fel. Ha az Eladó a (láda) bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Vevő
által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.
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8.

Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1.

A Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és
méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben
foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok
alapját a szerződés technikai specifikációja képezi.

8.2.

Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a
szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban
leírtaknak, akkor a Vevő - a választása szerint - az Áru kicserélését, kijavítását vagy
az ár megfelelő csökkentését követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy a kijavítás
határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és
térítésmentesen kielégíteni.

9.

Szavatosság, jótállás, szerviz

9.1.

Az Eladó szavatolja és garantálja, hogy
a) az általa a szerződés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek
szerint használatban nem volt, és – hacsak a jelen szerződés másként nem
rendelkezik – tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli
fejlesztéseket,
b) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői
tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
c) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett az
Eladó ajánlatában megjelölt jótállási időtartama alatt megőrzi a
használhatóságát.

9.2.

A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladó a szavatosság, illetve a
jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3.

A szavatosság, illetve a jótállásnak az Eladó ajánlatában megjelölt időtartama alatt
az Eladó, illetve az Eladónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2
pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a Vevő szavatossági, illetve
jótállási igényét kielégíteni.

9.4.

Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti
kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére
jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése
vagy kijavítása érdekében.

9.5.

A szavatossági, illetve garancia idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve
garancia idő lejárta után is érvényesíthetők.

9.6

A jótállás időtartama:
12 hónap + az ajánlatban vállalt további …… hónap, összesen …… hónap
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a termékek
karbantartásainak Eladó általi elvégzését.
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jótállási

időn

belüli

kötelező

9.7

Hivatalos magyarországi szerviz: ………………………………..
A hibabejelentés elérhetőségei:
Telefon: ………………………
Fax: ………………………
E-mail: ………………………

9.8

Az alkatrész utánpótlást Eladó ……….. évre vállalja.

9.9

A jótállási idő teljes tartama alatt a hibabejelentéstől számítva Eladó max. 24 órán
belül megkezdi a javítást / hibaelhárítást.

10.

Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén
az Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek:

- késedelmi kötbér: ha a szerződésben rögzített határidőre az eszközök átadása olyan
okból nem történik meg, amely tekintetében Eladó felelős, Eladó késedelmi kötbér
fizetésére köteles; a kötbér mértéke: a késedelemmel érintett termékek nettó
ellenszolgáltatásának 1%-a/nap; kötbérmaximum: 10 napi tétel
A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége nem a szerződésben foglalt
minőségben / paramétereknek megfelelően történő teljesítése esetén az Eladó (a
hiba kijavítása mellett) az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek:
- hibás teljesítési kötbér: amennyiben Eladó a szerződésben foglalt kötelezettségeit
olyan okból nem a szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően teljesíti,
amiért Eladó felelős, Eladó a hibás teljesítési késedelmi kötbér fizetésére köteles; a
kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának
1%-a/nap a hiba kijavításáig terjedő időszakra; kötbérmaximum: 10 napi tétel
10.2.

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg,
amely tekintetében Eladó felelős, Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
amelynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 10%-a

10.3. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
11.

A Vevő elállási joga

11.1. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 2 hetet meghaladó késedelme
esetén jogosult a szerződéstől elállni és az Eladótól a kára megtérítését követelni.
11.2. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
 az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

11.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Eladó nem fizethet, illetve számolhat
el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
11.4. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
12.

Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

12.1. Az Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles
biztosítani a Vevő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket,
legkésőbb a szállítás megkezdéséig.
12.2. Ha az Eladó nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban
foglaltak teljesítésével kapcsolatban adókat és illetékeket az Eladó viseli az importált
Áruk után.
13. Egyéb feltételek
13.1. A jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a által megszabott feltételek szerint, a szerződő
Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
13.2. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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13.3. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.
13.4. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek
írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a
címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti
levelezése nyelve: magyar.
13.5. A jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, amelyből Eladó 2 példányt
vesz át.
13.6. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat és a
közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a
szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a
sorrendben - a jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, az Eladó által
benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó.
13.7. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem,
vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés
elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes
Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés
aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be.
Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész,
általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan
erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve
megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
13.8

A szerződő Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, az Eladó
különösen köteles együttműködni a teljesítés során a Vasútegészségügyi
Nonprofit Közhasznú Kft. részéről az átadás-átvétel lebonyolítására kijelölt
személyekkel, igazgatókkal.

13.9

Eladó köteles a szerződés mellékleteként nyilatkozni.

14.

Választott bíróság, alkalmazott jog
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérlik békés úton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a
vita elbírálása céljából értékhatártól függően kikötik a hatáskörrel rendelkező Bíróság
kizárólagos illetékességét.

14.1.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében
a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
szabályai az irányadók.
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14.2.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Jelen Szerződés négy (4), szó szerint megegyező példányban készült.
Budapest, 2019. …….........................................

------------------------------------------Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Vevő

-------------------------------------------

Eladó

Mellékletek:
- Felolvasólap, Ártáblázat
- Műszaki specifikáció, Megajánlott termékek
- Átláthatósági nyilatkozat
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NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről
Alulírott ............................................, mint a(z) ..........................................................
(székhely: ..................................................., adószám: ………………. cégjegyzékszám:
………..), cégbejegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel
büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
arról, hogy a(z) (teljes cégnév) ........................................................................ a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja2 alapján átlátható
szervezetnek minősül.
……………., 2019. ……………………………
...................................................
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

2

3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba),
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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VII. Iratminták
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazására utal, ez esetben jelen fejezetben
található vonatkozó iratmintát javasolt felhasználni és megfelelően kitöltve az
ajánlatban szerepeltetni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő
(az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is benyújtható.
Amennyiben az EKR űrlapot ajánl fel az ajánlat elkészítéséhez, akkor az
űrlap alkalmazása az EKRr. 10. §-a alapján kötelező.
A közbeszerzési eljárás technikailag az egyes részek vonatkozásában különkülön lefolytatott közbeszerzési eljárásoknak tekinthető, ezért a szükséges
nyilatkozatokat, dokumentumokat minden releváns rész vonatkozásában be
kell nyújtani.
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a) Az EKR-ben történő ajánlattétel esetében alkalmazandó
iratminták
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult meghatalmazom ……………………………………………………..…..-t
(születési ideje: …………; anyja neve: ………………..; állandó lakcíme: ………………….) az
alábbiakra3:
 jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
 információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
 a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el
 ……….
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…
2. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…

3

A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.
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Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről4
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt
alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) / személy(ek) kapacitására (is)
támaszkodva kívánunk megfelelni.5
az alkalmasság igazolásában részt vevő
személy / szervezet

megnevezése

székhelye (személy
esetén címe)

az alkalmassági
követelmény(ek), amely(ek)nek
igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának
(P1., M1.1-4., M2.)
megjelölésével)

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt gazdasági
szereplők nem esnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
B) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt
alkalmassági követelményeknek való megfelelés során nem kívánunk más szervezet(ek) /
személy(ek) kapacitására támaszkodva megfelelni.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

4

Kérjük a megfelelő rész (A vagy B) kitöltését.
Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
5
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Titoktartási nyilatkozat
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden
fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen
közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban,
bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot
kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy
tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az
alábbi információkra:
a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
b) Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek
voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy
c) Amelyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy
d) Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától
számított 3 év elteltével szűnik meg.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat fordításokról6
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az
ajánlatban található fordítás(ok) tartalmát / tartalmukat tekintve teljes mértékben azonos(ak)
az eredeti idegen nyelvű dokumentum(ok) tartalmával, egyezőségükért felelősséget vállalok.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

6

Jelen nyilatkozatot csak abban az esetben kell benyújtani, ha az ajánlattevő ajánlatában idegen
nyelvű dokumentumok szerepelnek.
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Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az
ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó nyilatkozatok iratmintái
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Nyilatkozat a kizáró okokról (1)7
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) és e)
pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá8.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

7

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nyilatkozattevő gazdasági szereplő természetes
személy.
8
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Nyilatkozat a kizáró okokról (2)9
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott kizáró ok hatálya alá10.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

9

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy
ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
10
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Nyilatkozat a kizáró okokról (3)11
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének f) pontjaiban
meghatározott kizáró ok hatálya alá12.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

11

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem
minősül cégnek.
12
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Nyilatkozat a kizáró okokról (4)13
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b)
pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alá.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

13

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
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Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
(Csak abban az esetben töltendő ki, ha az ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint kívánja igazolni.)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények körében előírt
beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését. Nyilatkozom, hogy a nyilatkozattevő gazdasági
szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz ……………………….
szállításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele:
……………………… Ft

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Referenciaigazolás
(abban az esetben alkalmazandó, ha az eljárásban részt vevő ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által végzett teljesítésről az a másik
fél adja ki az igazolást, akinek részére az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő teljesített)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő referencia
nyilatkozat kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Az alább megnevezett gazdasági szereplő rendelkezik az alábbi jellemzőknek megfelelő
korábbi teljesítéssel:
a
szerződést
kötő
másik
fél
megnevezése, székhelye
a szerződés tárgya
a szerződés (közös AT-ként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés)
mennyisége (rövid műszaki tartalma)14
a
teljesítés
kezdő
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)15
a
teljesítés
befejező
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)16
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e17
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
aláírás
14

olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
16
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
17
igen / nem
15
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Referencianyilatkozat
(abban az esetben alkalmazandó, ha az eljárásban részt vevő ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által másik fél részére végzett
teljesítésről saját maga adja ki a nyilatkozatot)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő az alábbiakban meghatározott korábbi teljesítéssel
rendelkezik.
a
szerződést
kötő
másik
fél
megnevezése, székhelye
a szerződés tárgya
a szerződés (közös AT-ként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés)
mennyisége (rövid műszaki tartalma)18
a
teljesítés
kezdő
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)19
a
teljesítés
befejező
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)20
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e21

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
18

olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
20
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
21
igen / nem
19
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b) Az EKR-en kívül történő ajánlattétel esetében alkalmazandó
iratminták
Az alábbi iratmintákat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az eljárás
valamely szakasza, eljárási cselekménye vonatkozásában az EKRr. 3. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti körülmény áll fenn, azaz az EKR üzemeltetője
által - a honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy
egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási
rendeleteinek megfelelő eljárást.

81

Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

AJÁNLAT
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) neve:

……………………………………………………………………………..
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) székhelye
(természetes személy esetén címe):

……………………………………………………………………………..
Kapcsolati adatok:
(közös ajánlattevők esetén a képviselő közös ajánlattevő vonatkozásában)
Postacím:
A kapcsolattartó személy neve:
A kapcsolattartó személy
vezetékes telefonszáma:
A kapcsolattartó személy mobil
telefonszáma:
A kapcsolattartó személy telefax
száma:
A kapcsolattartó személy e-mail
címe:
Egyéb adatok:
(közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában)
Az ajánlattevő adószáma:
Az ajánlattevő cégjegyzékszáma:
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FELOLVASÓLAP
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) neve:
………………………………………………………………
Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén minden közös ajánlattevő) székhelye (természetes
személy esetén címe):
………………………………………………………………
1. nettó ajánlati összár (EUR, előny a kisebb):

………… EUR

2. programozható nyomógombok száma a kezelőpulton (db, előny a több):

…………… db

3. a minimálisan előírtnál nagyobb maximális vizsgálati mélység (monitoron kijelzett érték,
rendszer adat, a minimum feletti többlet, cm, min. 30 cm, előny a több):
további ………… cm
4. nyers adat (raw data) kezelése (igen / nem, előny a megléte):

…………

5. a rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik (igen / nem, előny a megléte):

…………

6. a maximálisan előírtnál rövidebb bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt állapotból (a
csökkentés mértéke a maximumhoz képest, mp, max. 120 mp, előny a nagyobb mértékű
csökkentés):
………… mp csökkentés
7. a megajánlott készülékkel használhatók az ajánlatkérő tulajdonában lévő PVT-375BT, PLT1204BT és PLT-704SBT típusú transducerek (igen / nem, előny a megléte):
…………
8. kiterjesztett sávszélességű THI (igen / nem, előny a megléte):

…………

9. vezeték nélküli kapcsolat a PACS szerverrel (igen / nem, előny a megléte):

…………

10. a készülék automatikusan kiválasztja a presethez tartozó transducert, attól függetlenül,
hogy azt melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták (igen / nem, előny a megléte):
…………
11. konvex transducer: választható, képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia tartomány
szélessége 2D üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége, MHz,
előny a több):
………… MHz
12. lineáris transducer (1): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia
tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének
különbsége, MHz, előny a több):
………… MHz
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13. lineáris transducer (2): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia
tartomány szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének
különbsége, MHz, előny a több):
………… MHz
14. a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (a többlet
vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több): további ………… hónap

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult meghatalmazom ……………………………………………………..…..-t
(születési ideje: …………; anyja neve: ………………..; állandó lakcíme: ………………….) az
alábbiakra22:
 jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
 információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
 a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el
 ……….
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…
2. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…

22

A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően
– a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a
szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi
közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért
teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig
teljeskörűen megismertem.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás23

23

Jelen nyilatkozatot eredeti aláírással ellátva kell benyújtani!
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AZ
EGYSÉGES
EURÓPAI
FORMANYOMTATVÁNYA24

KÖZBESZERZÉSI

DOKUMENTUM

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az
Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ
automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus
ESPD-szolgáltatást25 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó
hirdetmény26 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [……], dátum […/…/……], […] oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: […………………..]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor
az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel
hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent
említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása27
Válasz:
Név:

[…]

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
[…]
ismertetése28:
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
[…]
ajánlatkérő által az aktához rendelt
hivatkozási szám (adott esetben)29:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes
egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
24

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR-ben kell kitölteni. Jelen iratminta csak
abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlattételre az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának
alkalmazása mellet kerül sor.
25

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő
szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek
rendelkezésére.
26
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
27
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
28
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
29
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:
Válasz:
Név:
[ ]
Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ]
esetben:
[ ]
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:
[……]
30
Kapcsolattartó személy vagy személyek :
[……]
Telefon:
[……]
E-mail cím:
[……]
Internetcím (adott esetben):
[……]

Általános információ:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás31?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott32: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás33
vagy
védett
munkahelyteremtési
programok
keretében
fogja
teljesíteni
a
szerződést?
Ha
igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
érintett munkavállalók a fogyatékossággal
élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók
mely
kategóriájába vagy
kategóriáiba
tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő
szerepel-e az elismert gazdasági szereplők
hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e
azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
30
31

Válasz:
[] Igen [] Nem
[]

Igen

[]

Nem

[…]
[….]

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások

meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból
szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves
forgalma
és/vagy
éves
mérlegfőösszege
nem
haladja
meg
a 2
millió
eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves
forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél
kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
32
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
33
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
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Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz
további részeit, e rész B. szakaszát és
amennyiben releváns, e rész C.
szakaszát, adott esetben töltse ki az V.
részt, valamint mindenképpen töltse ki
és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó
nyilvántartási
vagy
igazolási
számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse
fel:

a)

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]
c)

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul,
és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
minősítést34:
d)
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási
szempontra
kiterjed?
Ha
nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG
akkor töltse ki a hiányzó információt a
IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában
az
esettől
függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy e)

közbeszerzési
előírják:

dokumentumok

[……]

ezt

[……]

[]

Igen

[]

Nem

[]

Igen

[]

Nem

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni
a társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül adatai):
beszerezze
azt
bármely
tagország [……][……][……][……]
díjmentesen
hozzáférhető
nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Részvétel formája:
Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz [] Igen [] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban?35
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha
igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő a:)
[……]
csoportban betöltött szerepét (vezető,
specifikus
feladatokért
felelős,
...):
34
35

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági b):
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt
részt
vevő
csoport
tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
c): [……]
Részek
Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a [ ]
részeknek a feltüntetése, amelyekre a
gazdasági szereplő pályázni kíván:
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

[……]

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési
eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Válasz:
Teljes név;
[……];
valamint a születési idő és hely, ha
[……]
szükséges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
[……]
Postai cím:
[……]
Telefon:
[……]
E-mail cím:
[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a
[……]
képviseletre vonatkozó információkat (a
képviselet formája, köre, célja stb.):
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi
V. részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a
gazdasági szereplő igénybe veszi-e más
szervezetek kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában,
valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett
szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében
ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben
meghatározott információkat is36.
D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:
Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
[]Igen []Nem
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
36

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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harmadik félnek?

sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[…]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e
rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett
alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.
III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza
meg:
1.
Bűnszervezetben való részvétel37;
2.
Korrupció38;
3.
Csalás39;
4.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény40;
5.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása41;
6.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái42
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében Válasz:
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések szerinti
büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági
[] Igen [] Nem
szereplőt vagy a gazdasági szereplő
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
igazgató, vezető vagy felügyelő testületének
elérhető, kérjük, adja meg a következő
tagját, illetve az e testületek képviseletére,
információkat: (internetcím, a kibocsátó
az azokban való döntéshozatalra vagy azok
hatóság vagy testület, a dokumentáció
kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező
pontos hivatkozási adatai):
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért
[……][……][……][……]43
olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó?
37

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
38
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott
korrupciót is.
39
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
40
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
41
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL

L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
42
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében
meghatározottak szerint.
43

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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Amennyiben igen, kérjük,44 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az
érintett pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció
pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]45
[] Igen [] Nem

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát46 (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
[……]
ezeket az intézkedéseket47:
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási
járulék fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
kötelezettségét az adók és
társadalombiztosítási járulékok
megfizetése tekintetében, mind a
székhelye szerinti országban, mind pedig
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a
székhely szerinti országtól?
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a
következő információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
–
Ez a határozat jogerős és
kötelező?
–
Kérjük, adja meg az ítélet
vagy a határozat dátumát.
–
Ítélet esetén, amennyiben
erről
közvetlenül
rendelkezik, a kizárási

Válasz:
[] Igen [] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem
c1) [] Igen [] Nem
–
[] Igen [] –
[] Igen [] Nem
Nem
–
[……]
–
[……]
–
[……]
–
[……]
c2) [ …]

44

c2) [ …]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
46
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
47
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
45
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időtartam hossza:
d) [] Igen [] Nem
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]
kötelezettségeit oly módon, hogy az
részletezze: [……]
esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat és
bírságokat megfizette, vagy ezek
megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
járulékok befizetésére vonatkozó
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 48
dokumentáció elektronikusan elérhető,
[……][……][……]
kérjük, adja meg a következő
információkat:
C:
FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL,
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
VAGY
SZAKMAI
49

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a
következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény
vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a
nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma
több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség,
Válasz:
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint
[] Igen [] Nem
megszegte-e kötelezettségeit a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő
környezetvédelmi, a szociális és a
olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási
50
munkajog terén ?
okok ellenére igazolják megbízhatóságát
(öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek [] Igen [] Nem
bármelyikében
van-e:
a)
Csődeljárás,
vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási
eljárás
alatt
áll,
vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött,
vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely
hasonló
helyzetben
van51,
vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
–
[……]
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? –
[……]
Ha igen:
–
Kérjük, részletezze:
48

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
50
E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
51
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
49
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–

Kérjük, ismertesse az okokat,
amelyek miatt mégis képes lesz az
alkalmazandó nemzeti szabályokat
és üzletfolytonossági intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés
52
teljesítésére .
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai
kötelességszegést53?
Ha igen, kérjük, részletezze:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

[] Igen [] Nem,

[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket:
[……]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny [] Igen [] Nem
torzítását célzó megállapodást más
gazdasági
szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]
Van-e
tudomása
a
gazdasági [] Igen [] Nem
szereplőnek
bármilyen
összeférhetetlenségről54 a közbeszerzési
eljárásban való részvételéből fakadóan? […]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy [] Igen [] Nem
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt
vett-e más módon a közbeszerzési eljárás […]
előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely [] Igen [] Nem
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat
előtti megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? […]
52

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
53
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
54
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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Ha igen, kérjük, részletezze:

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [……]
a [] Igen [] Nem

Megerősíti-e a gazdasági szereplő
következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának,
illetve
a
kiválasztási
kritériumok
teljesülésének
ellenőrzéséhez
szükséges
információk szolgáltatása során nem tett
hamis
nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő
iratokat,
és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy
olyan bizalmas információkat megszerezni,
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
gondatlanságból
olyan
félrevezető
információkat
szolgáltatni,
amelyek
érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket
a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási
okok fennállnak, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket:

Válasz:
[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……]55

[] Igen [] Nem
[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a
gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
55

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte,
hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont
Válasz:
teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási
[] Igen [] Nem
szempontoknak:
A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység
Válasz:
végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye
[…]
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába56:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
elérhető, kérjük, adja meg a következő
adatai): [……][……][……]
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
[] Igen [] Nem
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll,
meghatározott szervezet tagjának kell-e
és jelezze, hogy a gazdasági szereplő
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
letelepedési helye szerinti országban az adott
szolgáltatást nyújthassa?
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
elérhető, kérjük, adja meg a következő
adatai): [……][……][……]
információkat:
B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
Válasz:
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
előírt számú pénzügyi évben a következő:
És/vagy
(évek száma, átlagos árbevétel):
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
[……],[……][…]pénznem
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
56

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek
egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell
felelniük.
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vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben
a következő57 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett
üzleti területre vonatkozóan, a
vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott módon az előírt pénzügyi
évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben
a következő58:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók59
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti,
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a
következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy
57
58
59
60
61

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel):
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

[……]

(az előírt mutató azonosítása – x és y60
aránya - és az érték):
[……], [……]61
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
[……],[……][…]pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
[……]

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti
a következőket:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
közbeszerzési dokumentumokban
adatai): [……][……][……]
esetlegesen meghatározott vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési
62
A referencia-időszak folyamán a gazdasági
dokumentumok határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusú
Munkák: […...]
munkákból a következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
elvégzésére és eredményére vonatkozó
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
dokumentáció elektronikus formában
adatai): [……][……][……]
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési
A referencia-időszak folyamán63 a gazdasági
dokumentumok határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusokon
Leírás összegek dátumok megrendelők
belül a következő főbb szállításokat
végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket64:
2) A gazdasági szereplő a következő
[……]
szakembereket vagy műszaki
szervezeteket65 veheti igénybe, különös
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
[……]
szakemberekre vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
62

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
63
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
64
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
65
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II.
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitölteni.
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szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség
biztosítása érdekében a következő
műszaki hátteret veszi igénybe, valamint
tanulmányi és kutatási létesítményei a
következők:
4) A gazdasági szereplő a következő
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés
teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek
vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy
– rendkívüli esetben – különleges célra
szolgáló termékek vagy szolgáltatások
esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi
termelési vagy műszaki kapacitásaira,
és amennyiben szükséges, a rendelkezésére
álló tanulmányi és kutatási eszközökre
és minőségellenőrzési intézkedéseire
vonatkozó vizsgálatok66 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves
statisztikai állományi létszáma és
vezetői létszáma az utolsó három évre
vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések
vagy műszaki felszerelések fognak a
gazdasági szereplő rendelkezésére állni a
szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

b) [……]
[……]
Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]
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A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
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következő részére (azaz százalékára)
nézve 67kíván esetleg harmadik féllel
szerződést kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződés esetében:
[] Igen [] Nem
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
[] Igen [] Nem
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani
az előírt hitelességi igazolásokat.
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
elérhető, kérjük, adja meg a következő
adatai): [……][……][……]
információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződés esetében:
[] Igen [] Nem
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok
által kiállított bizonyítványokat, amelyek
műszaki leírásokra vagy szabványokra való
egyértelmű hivatkozással igazolják a
termékek megfelelőségét?
[…]
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
bizonyítási eszközök bocsáthatók
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
rendelkezésre:
adatai): [……][……][……]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi
vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és
Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, [] Igen [] Nem
független testület által kiállított igazolást,
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő
egyes meghatározott minőségbiztosítási
szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított
67

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez,
akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot
töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
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hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást,
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő
az előírt környezetvédelmi vezetési
rendszereknek vagy szabványoknak
megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre a környezetvédelmi
vezetési rendszereket vagy
szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……] [……]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

[] Igen [] Nem

[……] [……]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az
ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre
jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ,
amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs
partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon
[….]
felel meg a részvételre jelentkezők
számának csökkentésére alkalmazandó
objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:
[] Igen [] Nem69
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy
egyéb igazolások szükségesek, kérjük,
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a
gazdasági szereplő rendelkezik-e a
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
megkívánt dokumentumokkal:
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
adatai): [……][……][……]70
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valamelyike elektronikus formában
rendelkezésre áll68, kérjük, hogy
mindegyikre nézve adja meg a következő
információkat:
VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti
II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy
egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz71, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án72 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [……… (az I. rész A. szakaszában megadott
ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő)] hozzáférjen a jelen egységes európai
közbeszerzési dokumentum [……… (a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása)] alatt a
[……… (a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám))] céljára megadott
információkat igazoló dokumentumokhoz.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

69
70
68
71

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó
jóváhagyást.
72

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától

függően.
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Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján73
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő képviseletére
jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a nyilatkozattevő gazdasági
szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

73

Abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
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Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről74
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt
alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) / személy(ek) kapacitására (is)
támaszkodva kívánunk megfelelni.75
az alkalmasság igazolásában részt vevő
személy / szervezet
megnevezése

székhelye (személy
esetén címe)

az alkalmassági
követelmény(ek), amely(ek)nek
igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának
(P1., M1., M2.) megjelölésével)

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt gazdasági
szereplők nem esnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
B) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az előírt
alkalmassági követelményeknek való megfelelés során nem kívánunk más szervezet(ek) /
személy(ek) kapacitására támaszkodva megfelelni.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

74

Kérjük a megfelelő rész (A vagy B) kitöltését.
Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
75
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 66. § (4) bekezdés)
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében a nyilatkozattevő
gazdasági szereplő76
□
□
□
□

mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

(A fenti kategóriákba a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a a
következők szerint sorolja be a gazdasági szereplőket:
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
Az adatok számításához a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 5. §-a
ad segítséget:
(1) A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek
hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti
létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni
76

Kérjük aláhúzással, vastagítással, vagy egyéb módon egyértelműen megjelölni.

vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.)
hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti
létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő
minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell
rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél
rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.
(2) Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált)
beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem
rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell
figyelembe venni.
(3) Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti
létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként
csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói
minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket
vagy elmarad azoktól.
(4) Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott
vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.
(5) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3.
§-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek
hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.
(6) Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási
kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott
vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés
során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak
megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot
kell alkalmazni.
(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a
vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok
összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.
(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási
kapcsolatban lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves
beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell
meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások
adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy
közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások
összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.
(9) Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások
adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában
a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások
adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell
adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások
adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a
kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont
(konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt százalékkal arányosan
már szerepelnek.)
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Titoktartási nyilatkozat
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden
fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen
közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban,
bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot
kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy
tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az
alábbi információkra:
e) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
f) Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek
voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy
g) Amelyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy
h) Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától
számított 3 év elteltével szűnik meg.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat üzleti titokról77
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat
elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és
kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig78
77

79

Kérjük a megfelelő rész (1. vagy 2.) kitöltését.
Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
79
A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései:
44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy
felvilágosításában, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
78
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2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat
üzleti titkot nem tartalmaz.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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Nyilatkozat fordításokról80
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az
ajánlatban található fordítás(ok) tartalmát / tartalmukat tekintve teljes mértékben azonos(ak)
az eredeti idegen nyelvű dokumentum(ok) tartalmával, egyezőségükért felelősséget vállalok.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

80

Jelen nyilatkozatot csak abban az esetben kell benyújtani, ha az ajánlattevő ajánlatában idegen
nyelvű dokumentumok szerepelnek.
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Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában81
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat
benyújtásának időpontjában a nyilatkozattevő gazdasági szereplő vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás 82
-

nincsen folyamatban

-

folyamatban van.83

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

8181

Jelen iratminta csak abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlattételre az EKRr. 3. § (1)
bekezdés e) pontjának alkalmazása mellett (az EKR-en kívül) kerül sor.
82
Kérjük aláhúzással, vastagítással, vagy egyéb módon egyértelműen megjelölni.
83
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást!
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Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az
ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

112

A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó nyilatkozatok iratmintái
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Nyilatkozat a kizáró okokról (1)84
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) és e)
pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá85.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

84

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nyilatkozattevő gazdasági szereplő természetes
személy.
85
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Nyilatkozat a kizáró okokról (2)86
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott kizáró ok hatálya alá87.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

86

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy
ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
87

115

Nyilatkozat a kizáró okokról (3)88
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be, amennyiben szükséges)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének f) pontjaiban
meghatározott kizáró ok hatálya alá89.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

88

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem
minősül cégnek.
89
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Nyilatkozat a kizáró okokról (4)90
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b)
pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alá.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

90

Jelen nyilatkozatra közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítése szükséges!
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról91
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy
d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa92
a tényleges tulajdonos neve
a tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

B) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
91

Kérjük a megfelelő rész (A vagy B1. vagy B2.) kitöltését.
2017. évi LIII. törvény 3. §
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §
(4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) –
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
92
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okról93
(közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő nyújtsa be)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
A) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nincs
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a
nyilatkozattevő gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
B) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy van olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a nyilatkozattevő
gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik, amely(ek) az alábbi(ak), továbbá nyilatkozom, hogy ezen
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott
kizáró feltételek nem állnak fenn:
a közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet(ek)
megnevezése
székhelye

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

93

Kérjük a megfelelő rész (A vagy B) kitöltését.
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Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
(Csak abban az esetben töltendő ki, ha az ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint kívánja igazolni.)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények körében előírt
beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését. Nyilatkozom, hogy a nyilatkozattevő gazdasági
szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz ……………………….
szállításából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele:
……………………… Ft

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Referenciaigazolás
(abban az esetben alkalmazandó, ha az eljárásban részt vevő ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által végzett teljesítésről az a másik
fél adja ki az igazolást, akinek részére az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő teljesített)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő referencia
nyilatkozat kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Az alább megnevezett gazdasági szereplő rendelkezik az alábbi jellemzőknek megfelelő
korábbi teljesítéssel:
a
szerződést
kötő
másik
fél
megnevezése, székhelye
a szerződés tárgya
a szerződés (közös AT-ként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés)
mennyisége (rövid műszaki tartalma)94
a
teljesítés
kezdő
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)95
a
teljesítés
befejező
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)96
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e97
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
aláírás
94

olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
96
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
97
igen / nem
95

121

Referencianyilatkozat
(abban az esetben alkalmazandó, ha az eljárásban részt vevő ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által másik fél részére végzett
teljesítésről saját maga adja ki a nyilatkozatot)
Az eljárás száma: PTS-203
Az eljárás tárgya: EBP – ultrahang berendezés beszerzése
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)

Korlátolt

A nyilatkozattevő gazdasági szereplő
 neve: …………………………………..
 székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő
képviseletében eljárni jogosult a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a
nyilatkozattevő gazdasági szereplő az alábbiakban meghatározott korábbi teljesítéssel
rendelkezik.
a
szerződést
kötő
másik
fél
megnevezése, székhelye
a szerződés tárgya
a szerződés (közös AT-ként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés)
mennyisége (rövid műszaki tartalma)98
a
teljesítés
kezdő
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)99
a
teljesítés
befejező
időpontja
(év/hónap/nap pontossággal)100
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e101
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

98

olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
100
amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az AF megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban
túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően
a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni)
101
igen / nem
99
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